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دلیلنا: ُنرید أن نرى
نأتي الیوم في محّطتنا هذه إلى مرحلٍة في حیاة یسوع، حیث عقد العزم وأصبح خیاره واضًحا وجلی�ا. إذ إّنه ُیرید أن یذهب إلى
رشلیم، وسیقبل الرسالة الموكلة إلیه ویذهب بها إلى تمامها. وُیساعد إنجیل مرقس "أولى األناجیل المكتوبة" على تخّیل هذه الرحلة إذ
م لنا مشهًدا قّوًیا ینّم عن أهّمیة هذا القرار في حیاة یسوع، إذ تبدأ الرحلة من أقصى نقطة بلغها یسوع شماًال لنسیر مع یسوع في
لته األخیرة جنوًبا إلى أورشلیم. وتبدأ هذه الرحلة بمعجزٍة تقوم على الرمزّیة والجدلّیة في آٍن واحد، إذ یشفي یسوع رجًال أعمى لكن
س بطریقٍة فورّیة بل تدریجی�ا. فالرجل في بادئ األمر یرى لكن نظره غیر واضٍح، یشوبه الغباش، ولكن في المّرة الثانیة اّلتي یلمس
ا عینّي الرجل ُیبصر هذا األخیر بشكٍل سلیٍم، فیتوّجه یسوع إلى تالمیذه سائًال: من أنا في نظركم؟ فُیدرك حینها التالمیذ أّن ما

حلة مع یسوع إّال رحلة تفّتحت فیها أعینهم شیًئا فشیًئا، لیعرفوا من هو یسوع، وما هي الّرسالة المنوطة بهم في اّتباعهم له.
وطوال هذه الّرحلة، یتنّبأ یسوع ثالث مرات بما سیؤول إلیه مصیره بعد دخوله إلى أورشلیم، وفي المّرات الثالث ُیسیئ التالمیذ
مه، على الّرغم من أّنه في المّرات الثالث یكشف لهم عن معنى أن یكونوا تالمیذه. وأخیًرا، وعند اقترابهم من مشارف أورشلیم، ُیقابل
وع أعمًى آخر، لكّن یسوع في هذه المّرة یشفي األعمى على الفور، فیمضي مع یسوع في رحلته. إًذا، في رحلتنا هذه، وفي هذا

سبوع بالّذات، تّتضح رؤیتنا لهّوّیة یسوع، ونعرف تمام المعرفة كیف یجب أن ُنكمل معه رحلته نحو أورشلیم.
بعد أن ُیفصح یسوع لتالمیذه عّما سیواجهه في أورشلیم، لم یَر بطرس المهانة والّرفض والموت جزًءا من رسالة یسوع. ولكن
وع یزجره ویقول له أن یرى بأعین الناس، ال بعیني اهللا. فیوصینا یسوع بكّل وضوٍح، أّننا لو أردنا اتّباعه یجب علینا أن نتخّلى عن
 مظاهر األنانّیة والتمحور حول الّذات، فنحمل صلیبنا معه. فأّي محاولٍة یائسٍة نحاول فیها أن ُنحافظ على حیاتنا، سیكون مصیرها
هلكة ال محاّل. وعلى العكس، فإن قّدمنا حیاتنا لتكون بین یدّي العلّي، عندئٍذ یهبنا الحیاة األبدّیة. ونسأل أنفسنا الیوم: هل هذه الّرحلة
ي نخوض غمارها مع المسیح تقودنا "لنربح العالم" ونخسر ذواتنا في المقابل؟ أم أّنها رحلٌة تبتغي الحّرّیة الداخلّیة لكّل واحٍد مّنا، في

ل والعطاء؟ 
بعد أن ُیخبر یسوع تالمیذه عن موته للمّرة الثانیة، یجدهم متخاصمین فیما بینهم یتساءلون عن عظمتهم، فمن هو أفضل
المیذ؟ ولعّل یسوع لم یتفاجأ جّراء هذه الحادثة ألّنه یعرف طینتنا البشرّیة. وُیخبر یسوع تالمیذه بدوره شیًئا لم یألفوه من قبل، فأن
ون األعظم یعني أن نكون خّداًما، أي أن نقبل من هو األصغر بیننا، المهّمش والضعیف والفقیر، أهذا ما نسعى إلیه مع یسوع؟ وما

ّضعف اّلذي نقبله في ذواتنا؟ ونسأل ذواتنا من جدید، أستكون نظرتنا أوضح لهّوّیة یسوع ورسالته ما إن نصل إلى أورشلیم معه؟
 یسوع هو الُمعّلم الصالح، إذ ُیخبر تالمیذه بما یتوّجب علیهم البحث عنه في أورشلیم، إّال أّن نظرهم ال یزال ضبابی�ا بسب ما
میهم من مجٍد زائٍل یتوقون إلیه في أورشلیم، فسیطرت علیهم روح التنافس والغیرة. لكّن یسوع ینّبههم أّن شخصّیتهم أي كونهم "خّداًما
 سبیل اآلخرین" هي الّروح اّلتي یجب أن تسود فیما بینهم وُتؤّطر عالقاتهم فیما بینهم ومع اآلخرین في الدائرة األوسع. لذلك نتساءل
 هذه المحّطة: من اّلذي أتنافس معه في حیاتي؟ وكیف لي أن أكون في خدمته؟ وعندما یسأل یسوع: "ماذا ُترید أن أفعل لك؟" هل
تطیع االجابة: "رّبي، ُأرید أن ُأبصر"؟ ما اّلذي یجول في داخلي في هذه المرحلة من رحلتي في هذه الریاضة عندما یتجاوب یسوع

 طلبي فیقول: "عیناك قد ُشفیتا ألّنك آمنت"؟



لنستخدم زّوادة هذا األسبوع كما تعّودنا، وباألخّص القراءات الكتابّیة الُمقترحة، فنقّدم في فقرة "بوصلتنا" تأّمًال في عمق ما نعیشه
وم في هذه المرحلة من مسیرتنا مع الرّب، وسُیسعدنا أن نقرأ مشاركاتكم في الزاویة الُمخّصصة لها في أسفل صفحة كّل أسبوع، كما

مكنكم المشاركة تحت أسماء مستعارة فیما لو بعثتم بها على البرید االلكترونّي.
ق رغبتنا ألن تتبع یسوع حتى نهایة الدرب، ونحن نعي تماًما أن ذلك یتطّلب مّنا أن نحمل صلیبنا ونتبعه، لكّننا في الوقت عینه

رك تماًما أّننا معه ولسنا وحیدین في هذه المسیرة، ونحن ُخّداًما معه من أجل رسالته.

ُمرافقنا
بعض التقنیات العملّیة، اّلتي تساعدنا في بدایة كّل األسبوع، والتقّدم في هذه الریاضة، وكیفّیة التعامل مع دلیلها.

  
بوصلتنا: صدمة الرؤیة الجدیدة

تأّمل ُمرافق كتبه أحد الیسوعّیین لُیساعدنا في رحلتنا مع الرّب.
 

زّوادتنا
 ینصحنا القّدیس إغناطیوس دي لویوال بأن ُنناجي رّبنا تماًما كما یتكّلم الصدیق مع صدیقه، هاكم بعض الكلمات الُمساعدة،

ضیفوا كلماتكم الشخصّیة بلغتكم الخاّصة في حدیثكم مع الرّب.
 
 

- التأّمالت والقراءات الكتابّیة
بعض القراءات الكتابّیة اّلتي تتناسب مع محطتنا في هذا األسبوع.

 
* مرقس 8: 22 – 37. یسوع یُنبئ للمّرة األولى بموتھ - شفاء أعمى في بیت صیدا

* مرقس 9: 30 – 37. یسوع یُنبئ مّرةً ثانیةً بموتھ – الجّدل بین التالمیذ حول األكبر بینھم
* مرقس 10: 32 – 52. یسوع ُینبئ مّرةً ثالثةً بموتھ - شفاء أعمى في أریحا

 
 نصوص القراءات الكتابّیة جمیعها بحسب طبعة الكتاب المقّدس الیسوعّیة، دار المشرق، بیروت، ط. الثامنة، 1982.

 

 

 - بعض الصلوات الُمساعدة
ُتساعدنا في بعض األحیان صلوات غیرنا، في صیاغة كلماتنا "صلواتنا" الخاّصة.

 
* الصالة التمھیدیّة 

* حّول أنانیتُنا إلى وھٍب للّذات
* ھْب لنا أن نكون شھوًدا لك

* ھْب لنا قلوبًا جدیدة
* لعلّني أتبع مثالك في حیاتي

 

 
 مالحظة: یمكنكم تحمیل كافة الملفات الُمرفقة، بصیغة بي دي أف، على الرابط أدناه، ریاضة مباركة.
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